
(( الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ؟  أظنهذا مبتداء الدرس أصابهم القرح )) 

  شرحت؛ : الطالب

  وأخذت فوائدها ؟ : الشيخ

  : ال, الطالب

  من أين الفوائد ؟ نعم .: الشيخ

  (( الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح ... )) .قال اهللا تعاىل: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضيلة الصحابة رضي اهللا عنهم؛ وأم مبا معهم من األعمال نالوا خريية هذه 

شركني ملا انصرفوا األمة ألم استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح؛ وقد بينا يف التفسري أن أهل مكة امل

عدلوا  ,مث تركوا ذلك ذراريهم, د ونسيبملاذا ال نرجع ونقضي على حمم :وقالوا ,من أحد ندموا على ما حصل

  يف العام القادم . :وقالوا

(( الذين استجابوا هللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر هللا؛ لقوله: 

أمرهم الرسول صلى اهللا عليه الذي ومعلوم أنه مل ينزل الوحي بأمرهم يف اخلروج إىل املشركني وإمنا  والرسول ))

  وسلم .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املصائب حمك ملعرفة الرجال؛ وذلك أن هذه املصيبة اليت حصلت يف أحد كانت 

  أصام القرح . أنى اخللق ما خرجوا بعد ال فضلهم وميزم علللصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألنه لو  حمكا

للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم  ((اآلية الكرمية: أن ما عملوه فهو من اإلحسان؛ لقوله: هذه ومن فوائد 

يعين  ,امل أن يكون هذا القيد قيدا ختصيصوحيت للذين أحسنوا منهم )) ((ومل يقل: هلم أجرب؛ بل قال:  ))

مثل الرماة الذين  ,ومنهم من حصل منهم بعض اخلالف ,والرسول منهم من أحسن واتقىالذين استجابوا هللا 

  فإم عفا اهللا عنهم مل حيصل منهم إحسان كما ينبغي وال تقوى . ,جعلهم النيب عليه الصالة والسالم على اجلبل

وقد بني اهللا سبحانه وتعاىل  لهم أجر عظيم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة اإلحسان والتقوى؛ لقوله: 

  )) . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ((شيئا من أجر اإلحسان والتقوى فقال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ ألنه الشك أن التقوى واإلحسان من أعظم عمل العبد 

  فكان ثواا عظيما .

  الذين هذه عطف بيان؛  ل لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))الذين قا ((مث قال اهللا تعاىل: 



ويزداد إميانا به؛ لقوله:  ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان أن املؤمن كلما ضاقت عليه املصائب فإنه يلجأ إىل ربه

اهللا ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا  ((

ولما رأى المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله  ((ونظري هذا قوله تعاىل:  ))

  فاملؤمن كلما أصابت النكبات واملصائب ازداد إميانا باهللا ومعرفة به . وما زادهم إال إيمانا وتسليما ))

ة اخلصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي ال خيرج به اإلنسان عن ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز إراد

واجلامع  إن الناس قد جمعوا لكم )) (( :والقائل واحد الذين قال لهم الناس )) ((قواعد اللغة العربية؛ لقوله: 

  هلم بعض من الناس .

فزادهم إيمانا  ((؛ لقوله تعاىل: أن جيمع له أعداء اهللاومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املؤمن حقا ال يهمه 

  وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل )) .

بل  ,حسبنا اهللا ورسوله :ومل يقولوا حسبنا اهللا )) ((أن احلسب هو اهللا وحده وال أحد معه؛ لقوله:  ئدها:اومن فو 

يا  ((حسبنا اهللا وحده؛ فاهللا وحده هو احلسب كما أنه وحده املتوكل عليه؛ وذا نعرف أن قوله تعاىل:  :قالوا

معطوفة على الكاف يف  ومن اتبعك )) ((أن من يف قوله:  أيها النبي حسبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين ))

لو عطفت على لفظ اجلاللة لكان  وليست معطوفة على لفظ اجلاللة حسبك اهللا؛ ألا حسبك )) ((قوله: 

وإمنا حسبه وحسب من اتبعه هو اهللا  ,املعىن أن اهللا حسبك ومن اتبعك من املؤمنني حسبك؛ وليس األمر كذلك

  عزوجل .

  ونعم الوكيل )) . ((عمدة هلم؛ لقوله:  ,بكونه وكيال لعباده أي حسيبا هلم ومن فوائدها: الثناء على اهللا عزوجل

أنه على   ((ومن فوائدها: إثبات اسم الوكيل هللا؛ ألن تقدير اآلية: ونعم الوكيل هو؛ وقد ذكر اهللا يف آية أخرى: 

ال وليس املعىن القائم باألمر نيابة عنهم؛  ,ومعناه املتكفل بشؤون عباده ,فالوكيل من أمساء اهللا كل شيء وكيل ))

  . العبادبل معناه املتكفل بشؤون 

أي هؤالء الذين  فانقلبوا )) ((قوله:  فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء )) ((تعاىل: مث قال اهللا 

استجابوا هللا والرسول وخرجوا بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتال هؤالء الكفار الذين بلغهم عنهم أم جممعون 

وجدوا املشركني قد ذهبوا؛  ,، بلغوا محراء األسدفلما بلغوا ما بلغوا من الطريق ,على الكرة على املسلمني خرجوا

انقلبوا  فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل )) ((وقالوا نرجع اآلن القادم؛ يقول اهللا عزوجل:  ,ألن املشركني صرفهم اهللا

نعمة ا هذه النعمة ؟ الم )) (( فانقلبوا بنعمة من اهللايعين عائدين إىل املدينة بعد أن وصلوا إىل محراء األسد؛ 

وفضل  ((حرب؛ ملاذا ؟ ألن العدو مضى يف سبيله ومل يرجع؛ وأما قوله: أم سلموا من مالقاة العدو, ومل حيصل 



ففسرت بأن املراد به فضل اجلهاد، وأن اهللا كتب هلم ذا اخلروج أجر غزوة كاملة فسلموا من احلرب ونالوا  ))

  ثواب ااهدين.

, بل كانوا  يصبهم ما يسوءهم ال من جهة عدوهم وال من جهة أحواهلمأي مل لم يمسسهم سوء )) ((وقوله: 

  ذهابا ورجوعا . على أحسن ما يرام

واتبعوا  ((وكسرها؛  بضم الراء ضوان ))رُ  (( و )) ضوانرِ  ((فيها قراءتان:  واتبعوا رضوان اهللا )) ((وقوله: 

باالستجابة هللا  ,؟ باالستجابة للرسول صلى اهللا عليه وسلم أي اتبعوا ما يرضي اهللا عزوجل؛ مباذا رضوان اهللا ))

  .ورسوله؛ فإن االستجابة هللا ورسوله سبب لرضا اهللا عزوجل ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم ممن يرضى اهللا عنهم ـ 

 ومنه أن تفضل ,مبعىن صاحب، فضل عظيم على العباد يف الدنيا واآلخرة :ذو فضل واهللا ذو فضل عظيم )) ((

  على هؤالء بأن انقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء .

  من فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة هؤالء الذين استجابوا هللا والرسول مبا أصام من الثواب.

 ((كتب له أجره كامال؛ وهلذا شواهد؛ منها قوله تعاىل:   هومنها: أن اإلنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ومل يكمل

ومنها قول النيب  ))؛ رج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللاومن يخ

فاإلنسان إذا سعى يف  من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

حىت طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه  ,العمل ولكنه مل يدركه فإنه يكتب له أجره كامال

  فيناله األجر . ,يكتب له ما نوى ألنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه

والرضا صفة من  رضوان اهللا )) ((؟ من قوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الرضى هللا؛ من أين يؤخذ

علية؛ ملاذا ؟ ألن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق مبشيئة اهللا من وهي من الصفات الف ,صفات اهللا احلقيقية

شك تتعلق باملشيئة؛ فرضوان  يتعلق مبشيئته، كل صفة معلقة بسبب فإا بال , والرضاالصفات فهو صفة فعلية

  ؟ بفعل ما يرضيه؛ وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة مبشيئته . اهللا معلق بأيش

ما هو من  ,ألن الثواب شيء منفصل بائن عن اهللا ,أهل التعطيل رضا اهللا ؟ يفسرونه بالثوابأرأيتم ماذا يفسر  

؟ بإرادة الثواب ألم يثبتون اإلرادة؛ أما الرضا نفسه فإم ال  صفات اهللا، خملوق مفعول؛ أو يفسرونه بأيش

شك أنه حتريف للكلم عن هذا أعين تفسري الرضى بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه الأن يثبتونه؛ والشك 

أو رضي يعين أراد أن  : ال؛ رضي يعين أثابن نقولكيف يثبت اهللا لنفسه أنه رضي وحنمواضعها؛ ويا سبحان اهللا  

 ه؟ أبدا واهللا ما حنن أعلم؛ إذا حنن نثبت الرضا هللا حقيقة وأنه صفة من صفات يثيب؛ أحنن أعلم باهللا من نفسه

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ((كن هل رضاه كرضانا ؟ ال؛ كقوله تعاىل: الفعلية اليت تتعلق مبشيته؛ ول



فكذلك  ,وكذلك هو ال مياثل املخلوقني ,فكما أن مسعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ال متاثلها قدر املخلوقني ))

  الرضا والفرح والعجب وغريه .

يف  العظيم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات اتصاف اهللا عزوجل بالفضل العظيم، العظيم يف كميته العظيم 

وجعل جزاء احلسنة عشرا إىل  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها )) ((كيفيته؛ أما يف كميته فإن اهللا يقول: 

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين  ((: سبعمائة إىل أضعاف كثرية؛ وأما يف كيفيته فقد قال اهللا عزوجل

  جزاء بما كانوا يعملون )) .

واحلصر عند العلماء إثبات احلكم  ,إمنا أداة حصر إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

وله طرق، يعين احلصر ليس له طريق واحد فقط؛ له  ,للمحصور فيه ونفيه عما سواه؛ إذا فهو مبنزلة نفي وإثبات

ومنها إذا كانت اجلملة  ومنها النفي واإلثبات مثل: ال قائم إال زيد؛ ,ومنها تقدمي ما حقه التأخري ,طرق منها إمنا

  امسية معرف طرفاها، إذا كانت اجلملة امسية معرفا طرفاها؛ وهذا معروف يف كتب البالغة؛ 

 ,إشارةتضمن  ذلكم )) ((يعين ما الشيطان إال خموف أوليائه؛ وقوله:  ن يخوف أوليائه ))إنما ذلكم الشيطا ((

شار إليه والكاف امل؛ اإلشارة ذا واخلطاب الكاف؛ اإلشارة حبسب اوخماطبا، تضمن إشارة وخماطب ,أي مشارا إليه

  حبسب املخاطب.

طلبنا من األخ خالد أن يشري إىل مجاعة خماطبا مجاعة من الذكور ؟ أن يشري إىل مجاعة من الذكور خماطبا  فإذا 

  من الذكور ؟  مجاعة

  : أولئك ؟ الطالب

  : ال؛ الشيخ

  ؛ : أولئكمالطالب

  ؟  ألن املشار إليه مجاعة أوالء؛ واملخاطب مجاعة تأيت بامليم كذا : أولئكمالشيخ

  ا من خليل أن يشري إىل مجاعة ذكور خماطبا مجاعة إناث ؟ وإذا طلبن: الشيخ

  أولئكن، : الطالب

نسوة، أولئكن؛ إذا ؟ نعم صحيح؛ أوالء مشار إليه مجاعة ذكور؛ كن النون لل هكذا يقولون صح ,أولئكن: الشيخ

  متارين مادام املسألة هكذا ؟معناها نأخذ 

  أشر إىل اثنني خماطبا اثنتني ؟ : الشيخ

  ذلكما ؛ : الطالب



  ؟ ذلكما خطأ؛  أيش: الشيخ

  .ذانكما : الطالب

  والكاف وميم ألف مثىن خماطب . ,؟ ذان هذه مثىن صح: الشيخ

  نسوة ؟  شر يا خالد إىل مجاعة نسوة خماطبا مجاعةأ: الشيخ

  : أوالت؛ الطالب

  يش املطلوب ؟ إ، ال تستعجل؛ : كيف أوالت من أين جئت ا ؟الشيخ

  ؛ نسوةمجاعة خماطبا نسوة : الطالب

   مشريا إىل نسوة ختاطب مجاعة نسوة ؟ ,طيب: الشيخ

  أولئكن؛ : الطالب

  أيش تقولون ؟ صحيح أولئكن .: الشيخ

  أشر إىل مثىن مؤنث خماطبا مجاعة ذكور ؟ : الشيخ

  ؛ كمتين: الطالب

  ؛ ملاذا نصبت تني ؟ كمأيش تين: الشيخ

  تان؛ : الطالب

  خماطب مجاعة ذكور صح؛  ىن مؤنث تان,؟ صحيح، مث تانكم صح: الشيخ

والكاف يراعى ا  ,شار إليهامل؟ يراعى به  على كل حال انتبهوا يا مجاعة اسم اإلشارة يراعى به أيشطيب 

ذكرا ومؤنثا؛ فتقول: املخاطب؛ يف اللغة العربية ثالث لغات؛ اللغة األوىل: أن يراعى املخاطب إفرادا وتثنية ومجعا م

، ذلك امرأة واحدة، ذلكما خماطبا اثنني ذكور أو إناث، ذلكن خماطبا مجاعة نسوة، اواحد رجالذلك خماطبا 

ذلكم خماطبا مجاعة ذكور؛ فالكاف تتبع املخاطب؛ اسم اإلشارة يتبع املشار إليه؛ أنا قلت يف اللغة العربية بالنسبة 

أن تكون  :املخاطب؛ الثاين وحتول إىل حسب ,أن يراعى املخاطب يف الكاف :للكاف ثالث لغات؛ األوىل

ذكور ذلك، خماطبا اثنني ذلك، خماطبا كاف املفردة مفتوحة يف املذكر مكسورة يف املؤنث؛ فتقول خماطبا مجاعة بال

مرأتني، ذلك امرأة واحدة، ذلك ختاطب اتقول ذلك ختاطب , واحد ذلك؛ يف النسوة كاف مفردة لكن مكسورة

فتح الكاف مطلقا؛ فتقول ألي واحد ختاطب تقول: ذلك؛  :تان؛ الثالثةختاطب مجاعة نسوة؛ هذه كم لغة ؟ لغ

  هذه اللغة . فقلأحد  وإذا غلطكوهذا باعتبار املبتدئني أسهل، افتح الكاف 



 واحد, ويش راعى هنا ؟ راعى يف اسم اإلشارة املشار إليه وهو الشيطان إنما ذلكم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

جيوز يف إعراا  :الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه )) ((وراعى يف الكاف اجلماعة املخاطبني فقال: 

أن تكون بدال منه أو عطف بيان؛ فعلى األول يكون  :أن يكون خربا للمبتدأ ذا؛ والثين :وجهان؛ الوجه األول

وكالمها  خرب املبتدأ يخوف )) (( :يف موضع نصب على احلال؛ وعلى الثاين تكون مجلة يخوف )) (( :مجلة

هي معروف أا تنصب مفعولني، تنصب مفعولني  يخوف )) ((صحيح؛ فالشيطان خيوف أوليائه؛ وقوله: 

 ,املفعول الثاين ؟ املفعول األول حمذوف وتقديره: خيوفكم أوليائه؛ وأوليائه هنا هي فعول األولاملبالتحويل؛ أين 

فيكون املعىن يكون على هذا املفعول األول  ,وليس املعىن أنه خيوف أوليائه، املعىن أنه خيوف الناس من أوليائه

 ,وترتكوا اجلهاد ,أي يعظمهم يف صدوركم حىت ختافوهم ,والتقدير: خيوفكم أوليائه ,والثاين هو املوجود ,حمذوف

من أوليائه ؟ أولياء الشيطان   أوليائه )) ((بسبب ختويف الشيطان؛ وقوله:  م,وترتكوا الدعوة ألنكم ختافون منه

(( أولئك حزب الشيطان أال إن هؤالء هم أولياء الشيطان، كما قال اهللا تعاىل:  ,كل جمرم وفاسق وملحد وكافر

فوهم )) فال تخا ((فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان؛ وقوله: حزب الشيطان هم الخاسرون )) 

عليكم هذا برتك  واال ختافوهم فيؤثر  (( وخافون إن كنتم مؤمنين )) م:ال يؤثر فيكم ختويفه فتخافون منه :أي

  م وجاهدوا وال يهمنكم . وافال تتأثر  )) وخافون (( :اجلهاد

أا مجلة شرطية ؛ الوجه األول: هذه إن شرطية وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان إن كنتم مؤمنين )) ((

وأن  ,أا حتتاج إىل جواب :؛ والثاينوهذا اختيار ابن القيم رمحه اهللا ,ال حتتاج إىل جواب ألنه مفهوم مما سبق

   ., أي فال ختافوهم إن كنتم مؤمنني فال ختافوهمجواا حمذوف معلوم مما سبق

  يف هذه اآلية الكرمية: بيان شدة عداوة الشيطان لبين آدم، حيث يرعبهم وخيوفهم بأوليائه .

  يخوف أوليائه )). ((ومن فوائدها: أن الشيطان يدافع عن أوليائه؛ بل يهاجم م؛ لقوله: 

كنتم  إن فال تخافوهم وخافون ((ومن فوائدها: أنه جيب على املؤمن أال خياف من أولياء الشيطان؛ لقوله: 

  مؤمنين )) .

  ؟اف أو يسمع به وال يستطيع مدافعته فإن قال قائل: اخلوف أمر طبيعي يعرتي اإلنسان عندما يرى ما خي

وإال فمن  ,وال يهتم بأحد ,فاجلواب عن ذلك يقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقته الذي أوجب اهللا عليه

فال تخافوهم  ((امض لسبيلك وال تلتفت؛ فقوله:  :كن نقولاملعلوم أن طبيعة اإلنسان اخلوف مما يكره؛ ل

  م .كألنكم إن تركتم اجلهاد عذبت وخافون )) (( :أي ال يؤثر خوفهم فيكم شيئا وخافون ))

  إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائده هذه اآلية الكرمية: أنه كلما قوي إميان اإلنسان باهللا قوي خوفه منه؛ لقوله: 



فال  ((ومن فوائدها أيضا: أنه كلما قوي اإلميان باهللا قوي اخلوف منه وضعف اخلوف من أولياء الشيطان؛ لقوله: 

  تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )) .

وهو خوف السر  :مث اعلم أن العلماء رمحهم اهللا قالوا: إن اخلوف ينقسم إىل أقسام؛ اخلوف األول خوف العبادة

كخوفه من الويل امليت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك؛ وهذا عبادة وال   ,فيه شيئا خفيا الذي خياف اإلنسان

  جيوز إال هللا عزوجل.

إلنسان بسبب وجود ما خياف منه؛ وهذا ال يالم عليه العبد إال أن يكون سببا يف الثاين: خوف طبيعي يعرتي ا

وقد وقع من األنبياء عليهم السالم، قال اهللا عن وإال فإن العبد ال يالم عليه؛  ,حمرميف ترك واجب أو وقوع 

نه وتعاىل خياطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي وقال سبحا فأصبح في المدينة خائفا يترقب )) ((موسى: 

فأوجس في نفسه  ((وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال:  خذها وال تخف )) ((قال: حية تسعى 

فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم  ((هيم ملا جاءته املالئكة ومل يأكلوا قال: وقال عن ابرا خيفة موسى ))

واآليات يف هذا كثرية؛ فاخلوف الطبيعي من طبيعة اإلنسان وال يالم عليه  وأوجس منهم خيفة قالوا ال تخف ))

  إال إذا تضمن ترك واجب أو فعل حمرم. العبد

اف من كل شيء حىت لو حركت الريح وهذا هو املشكل؛ اجلبان خيالقسم الثالث: خوف اجلبناء، خوف اجلبناء 

ثم أنزل  ((؛ وهلذا ال يأتيه النوم كما قال تعاىل فيما سبق: ؛ ملاذا ؟ ألنه جبانسعفة لقال: هذا صوت مدافع

هذا القسم الثالث جيب على املؤمن أن يطارده ما أمكن؛ ألن املؤمن ليس  عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ))

, وتزول فإن بذكر اهللا تطمئن القلوب ,ومن أكرب أسباب دفعه أن يذكر اإلنسان ربه عزوجل ,املؤمن قوي ,جببان

، ؟ خوف عبادة عر؛ فهذه أقسام اخلوف؛ كم, ويزول عنه اخلوف والرعب والذوينشرح صدر املرء ,روبالك

  وخوف طبيعة، وخوف جنب .

  إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اخلوف من مقتضيات اإلميان ومستلزماته؛ لقوله: 

  وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

نك يحزِ  ((؛ والقراءة الثانية: هنحيزُ  هنمن الثالثي حزَ  نك ))يحزُ  ((قراءتان؛ القراءة األوىل:  يحزنك )) ((يف قوله: 

دى يسارع بفي , ولكنه عأي يسارعون إليه )) وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر ((من الرباعي أحزنه؛  ))

ن علماء النحو إشارة إىل أن هؤالء يسارعون إىل الكفر ويتوغلون فيه؛ وهذا من باب التضمني؛ وقد مر علينا أ

إن التجوز  :إن التجوز يف احلرف؛ وقال بعضهم :فقال بعضهم ,الفعل بغري احلرف املعتاددي اختلفوا فيما إذا ع



وعلى  للفعل؛ أنه على القول األول حنول معىن احلرف املوجود إىل احلرف املناسب يف الفعل؛ والفرق بني القولني

   الثاين حنول الفعل إىل املعىن املناسب للحرف؛ فهمتم يا مجاعة ؟

وهنا  ,تتعدى مبن يشرب )) ((املعروف أن عينا يشرب بها عباد اهللا ))  ((من ذلك قوله تعاىل: وأوضح مثال 

والتقدير: يشرب منها عباد اهللا؛ وقال بعض العلماء: يشرب  ,الباء مبعىن من :تعدت بالباء؛ فقال بعض النحويني

معىن الشرب باللزوم وعلى الري؛  مبعىن يروى؛ ومعلوم أن الري يستلزم الشرب؛ فتكون يشرب هنا دالة على

 ,يشرب منه؛ ألن اإلنسان قد يشرب وال يروى؛ وهذا األخري هو مذهب حناة البصرة :أبلغ مما لو قلناهذا يكون و 

  أي أم حيولون الفعل إىل معىن مناسب للحرف ليكون الفعل داال على معناه اللفظي وعلى معناه اللزومي .

وجهان, القاعدة هذه مطردة:  هإعرابجيوز يف قلنا إن الشيطان  نما ذلكم الشيطان ))إ ((: قوله تعاىليف : السائل

   ؟ أن كل ما صح أن يكون بدال صح أن يكون عطف بيان

  ؛ قال ابن مالك:إال ما استثين أي نعم: الشيخ

                                              مرىرى         يف غري حنو يا غالم يعوصاحلا لبدلية ي 

  وحنو بشر تابع البكري     وليس أن يبدل باملرضي؛

  يف هاتني املسألتني فقط .

: هل الشيخ ؟ يالم على ذلكترك واجبا فهل ومل خيرج إىل صالة اجلماعة فقد طريق من خاف قاطع : السائل

  ؟ اخلوف حمقق 

  حمقق؛ : السائل

مادام وجوب اجلماعة يسقط  ,وحينئذ ال يكون ترك واجبا ,ان حمققا فإن اجلماعة تسقط عنهطيب إذا ك: الشيخ

  باخلوف بقي اآلن غري واجب عليه .

   نعم فكيف هذا ؟ :حديث الرسول عندما سئل هل يكون املؤمن جبانا ؟ قال: السائل

 ,اجلنب الذي يؤدي إىل ترك الواجب طبيعي وهو األول، اخلوف؛ أماجلنب ـ بارك اهللا فيك ـ نوعان؛ جنب ا: الشيخ

  ما ميكن للمؤمن . هذا

   ؟ ...كيف إن كان الكافر يلجأ إىل اهللا عند املصائب فهل يزيد إميانه كاملؤمن : السائل

؛ أما إميان مبا صنع الرب باملصائب زيادة إميان بالقدر, ورضالكن فرق بني هذا وهذا؛ زيادة إميان املؤمن : الشيخ

 إميان ضرورة ما هو بإميان رضا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )) (( :ضرورة؛ وهلذاميان الكافر فهذا إ



حصول ح الصدر؛ أما ذاك ال؛ إمنا يؤمن من أجل منشر  هفتجد ,واقتناع وتسليم؛ املؤمن يرضى ويقتنع ويسلم

  ؟ .دنيوي عاد إىل ما كان عليه؛ واضح الغرض ال ه الدنيوي فقط؛ وهلذا إذا حصل لهغرض

   ؟ التناوبما هو الراجح قول التضمن أو قول : السائل

إمنا  ,حداالذي أرى أن األصح القول بالتضمن أو بالتضمني؛ لكن القول بالتضمني ما يسنت لكل و : الشيخ

 ,يفهمه شخص طالب علم، يفهم التالزم بني املعىن املراد وبني املعىن الذي يدل عليه ظاهر اللفظ؛ وفيه صعوبة

   وهلذا نقول إن عجزت عن التضمني فاجعل احلرف مؤوال حبرف يناسب املذكور .

  ؟  (( يسارعون في الكفر )): كيف تضمن : السائل

  واضح ؟ نعم . ,ارعنيمس , يدخلون يف الكفريدخلون فيه: الشيخ

  فيها قراءتان,  (( وخافون )): قوله: السائل

  . ما ذكرت؛ يعين حذف الياء أو بقائها؛ عندي ما ذكرت: الشيخ

؛ منها املقربون عينا يشربون :ن صحمبباء الإذا استبدلنا حرف  (( عينا يشرب بها المقربون )): يف قوله: السائل

  ؟  ...إذا استبدلنا يشرب مبعىن يروى عينا يروى ا؛ 

  ؛ اال يا أخي يعين يروى بسببه: الشيخ

  ويشرب بسببه ؟ : السائل

  ال، يشرب منها بعضها من للتبعيض؛ : الشيخ

  والباء للسبب ؟ : السائل

  نعم .: الشيخ

: الشيخ هل يصح عطفه على الضمري يف حسبك ؟ ومن اتبعك من المؤمنين )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  يصح . ,يصح يعين ومن اتبعك من املؤمنني حسبهم اهللا

  : إذا كان معطوفا على الكاف, هل جيوز العطف على الضمري ؟ السائل

خالف  مع عدم فاصل ففيهجيوز كيف ؟ جيوز مع الفاصل قوال واحدا، مع الفاصل جيوز قوال واحدا؛ أما : الشيخ

  . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام )) (( وكفر به والمسجد الحرام )) ((جوازه،  ححيوالص

(( وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم: أعوذ باهللا من الشيطان: الطالب

يم إن الذين اشتروا إنهم لن يضروا اهللا شيئا يريد اهللا أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة ولهم عذاب عظ



الكفر باإليمان لن يضروا اهللا شيئا ولهم عذاب أليم وال يحسبن الذين كفروا أنما أملي لكم خير ألنفسهم 

  إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين )) .

))  كفروال يحزنك الذين يسارعون في ال ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

إذ أن  ,خالف ما يتوقعه السامع في الكفر )) ((وقلنا إن قوله تعاىل:  ,تكلمنا على هذه اجلملة من اآلية

وهنا جاءت يف يف مكان إىل؛  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((املسارعة تتعدى بإىل كما يف قوله تعاىل: 

؛ على قولني؛ ؟ رف اجلرحب أو بالفعل الذي تعدىرف اجلر هل التجوز حب ,واختلف العلماء يف مثل هذا الرتكيب

أن التجوز يف  :يعين أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل؛ فنقول يف مبعىن إىل؛ والثاين ,أن التجوز حبرف اجلر :أحدمها

 يسارعون فيه )) (( :الفعل مبعىن أن نضمن الفعل معىن يتعدى بفي؛ وقلنا إن الثاين أوىل وأدق وأعمق؛ فيضمن

  دخلون فيه بسرعة؛ فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن املسارعة والدخول يف الشيء؛ ؟ ي أيش

وهو معروف لدى  ,وهو وعاء الطلع طلع النخل , ومنه الكفراءأصل الكفر السرت في الكفر )) ((وقوله: 

ترك ما  أو ,ولكنه يف االصطالح هو ما جحد ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم أو جحد بعضه ,اجلميع

يستلزم الكفر برتكه؛ هذا تعريف الكفر: جحد ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم أو جحد بعضه ولو حرفا 

يعين مثل الصالة فرتكها كفر وإن مل جيحد وجوا  ,أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر ,واحدا من كتاب اهللا

.  

أي مهما سارعوا يف الكفر فإم  ,اجلملة هنا حملها مما قبلها تعليل، حملها تعليل إنهم لن يضروا اهللا شيئا )) ((

وتقدس أن ينال بضرر؛ ويف  أي لن يلحقوا الضرر به جل وعال لن يضروا اهللا )) ((؛ وقوله: لن يضروا اهللا شيئا

( يا عبادي إنكم لن احلديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل قال: 

  تبلغوا ضري فتضروني ) .

 ,والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم ,هذا نكرة يف سياق النفي لن يضروا اهللا شيئا )) شيئا )) (( ((وقوله: 

وال يف غري ذلك، لن يضروا اهللا  ,وال يف أمسائه وصفاته ,وال يف ملكه ,يعين لن يضروا اهللا أي شيء ال يف ذاته

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم  (؛ وقد قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: شيئا أبدا

  وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ) .

كفرهم أال د اهللا سبحانه وتعاىل بيأي ير  يريد اهللا أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

أي ال  ,أي يشاء اهللا أن ال جيعل له حظا يف اآلخرة ,اإلرادة هنا إرادة كونيةاآلخرة؛ و  جيعل هلم حظا أي نصيبا يف

 ا. يصري هلم نصيبا يف اآلخرة ال قليال وال كثري 


